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 بسم الل  ه الرحمن الرحيم
 

رب افًادغ وافهالة وافّالم ظذ  هلل احلّد

 ،،،شٔدٕا حمّد وآفه وصحْه أمجًغ أما بًد 

ؾٓذه رشافة فىٍٔة دم ؾول فِٔة افْهف من 

صًْان شّٔتٓا 

 أشٖل أن يُتب هلا افَْول إٕه خرواهلل  

مٖمول وأـرم مّئول وصذ اهلل ظذ شٔدٕا حمّد 

 وآفه وصحْه وال حول وال ؿوة إال باهلل افًع افًئم  
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 تمهيد
 

أصدق  نّ أاظِم وؾَْي اهلل وإياك فِرصاد )

 احلديث ـتاُب اهلل تًاػ وخر اهلدي هدي حمّد 

ذ األمور حمدثاهتا وـل حمدثة بدظة وـل بدظة و

 .َالفة وـل َالفة دم افْار(
 

أما أن أصدق احلديث ـتاب اهلل تًاػ وهو 

ٻ ڈ افَرآن ادجٔد ؾٓذا حق ال ريب ؾٔه ؿال تًاػ 

  ] البقرة[ ڈٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ڀ

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڈ وؿال تًاػ 

ڈ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱڱ ڱ   ں ں ڻ ڻ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ڈ  وؿال تًاػ ]فصلت[

ڑ ڑ ک ک ڈ  وؿال تًاػ] النساء[ڈٿ

وأما أن خر  ]الزخرف[ ڈک ک  گ گ

ؾألٕه أـّل اخلِق وأؾوِٓم  اهلدي هدي حمّد 

وأحُّٓم وأظِّٓم وأهداهم شْٔال آتاه اهلل جوامع 

افُِم ؾُإت شْته افَوفٔة وافًٍِٔة بٔإًا واَحاً 
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من اهتدى  وهديًا ؿٔاًم وتًِٔاًم صحٔحًا وإرصادًا ٕاؾًاً 

هبا واتًْٓا هدي إػ احلق وإػ ضريق مّتَٔم وـان 

ېئ ىئ ىئ ىئ ڈ ظذ افْٓج افَويم ؿال تًاػ 

 ]النساء[ڈیی ی ی جئ حئ مئ ىئ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  وئ ۇئڈوؿال تًاػ 

ٱ ٻ ٻ ڈ وؿال تًاػ  ]األحزاب[ڈ ېئ

ٺ ڈ وؿال تًاػ ] ٠٨النساء: [ ڈٻ ٻ پ

ومن ادًِوم دم افؼع ] ٤٥:النور[ڈ ٿ ٿ

اخلز إذا ورد متوًّْا مدح  د األصوفٔة أنوافَواظ

 ءأو مدح ؾاظِه ـان دم ؿوة أمر بذفك افق رء

وضِب فتحهٔل موّوٕه وافتخِق بًّْاه وـذفك 

 هنيأو ذم ؾاظِه ـان دم ؿوة  رءإذا ورد متوًّْا ذم 

ظن ذفك افقء وضِب فسك موّوٕه وافتجْب 

( خفإأصدق احلديث ـتاب اهلل .. )إن دًْاه ؾَوفه 

مَهود مْه احلث ظذ افتّّك بُتاب اهلل تًاػ 

وأالّ خيرج افًْد ظن هدهيام ادّتْغ  وشْة رشوفه 

وضريَٓام ادّتَٔم افذي دم شِوـه رُ اهلل ورُ 
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رشوفه وافًّادة األبدية ودم ادٔل ظْه ؽوب اهلل 

وظهٔإه وافنَاوة افٌمدية وأال حيدث دم دين اهلل 

ف فه ؾ٘ن ذفك ابتداع دم افدين ما فٔس مْه وما هو جما

ومن ابتدع ؾٔه ؾَد َل ومن َل دخل افْار وبئس 

 .افَرار
 

و إنَّ أرّض رء ظذ األمة وأٍظه إػ ؾّادها 

واختالل ٕيامٓا هو االبتداع دم افدين واالشسشال 

دم افًادات افٍاشدة واالَٕٔاد فِنٓوات اجلاحمة ألنَّ 

 هو افًِٔموألحُام اهلل وتؼيًاته  ةذفك مواد

 ؿوفه )من أحدث دم أمرٕا  اخلْر وؿد صح ظْه 

رمحه وـان اإلمام مافك ، هذا ما فٔس مْه ؾٓو رد(

 :اهلل يِٓج ـثرا هبذا افْٔت
 

 وخر أمور افْاس ما ـاَن شْة

 وذ األمور ادحدثات افْدائع
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ن ـثرًا ما وـان اإلمام األظيم أبو حٍْٔة افًْام

 :يتّثل هبذين افْٔتغ
 

ين ـنف افًٔب ظن ـِل ـاذب   من افدِّ

 وظن ـل بدظي أتى بادهائب          

 وفوال رجال مِّّون هلدمت 

 صوامع دين اهلل من ـل جإب          

 

إذا تَرر ظْدك مالزمة اهلدي افْْوي افؼيف 

 .وافًْد ظن افْدع ادحدثات
 

حجة  من هدي افْْوة إٔه دا حج  ؾاظِم أنَّ 

ن إ ؾَال )أال ًْا بغ أصحابه افوداع ؿام خىٔ

 ن ؿد اشتدار ـٓٔئته يوم خِق اهلل افّامواتاافزم

ثْا ظؼ صٓرًا مْٓا أربًة حرم ثالث اواألرض افّْة 

متوافٔات ذو افًَدة وذو احلجة وادحرم ورجب 

مِ افذي بغ مجادى وصًْان( واحلديث دم 
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هذه اخلىْة إصارة إػ اشتَامة  ٔحغ ودمافهح

د اظوجاجٓا دم شافف األزمان ورجوظٓا األظامل بً

إػ افدين افَويم بًد إحراؾٓا ظن ساضه ادّتَٔم 

وذفك أن اهلل تًاػ خِق افّاموات افّْع وافنّس 

وافَّر وافْجوم وجًِٓا متحرـة تؼق وتٌرب 

وجًل افِٔل وافْٓار خٍِة وافّْة افَّرية اثْي ظؼ 

جًل صٓرًا يدور ظِٔٓا افُثر من أحُام افدين و

م ثالثغ أو َٕص تافنٓر مْوضًا برؤية اهلالل شواء 

فِٔة من افِٔايل وخص بًض افًْادات بٖوؿات 

م  َُ وأضِق دم بًض افًْادات واألظامل وذفك حِل

ومهافح فوال هذا افتخهٔص واإلضالق فٍات ما 

يستب ظذ ذفك من افٍْع افًّٔم واحلُم افْافٌة 

ًض أظامل ؾجًل فِهالة وافزـاة وافهوم واحلج وب

افز أوؿاتًا خمهوصة ومواظٔد مًِومة مْهوصة 

وفًِّامالت من بٔع وذاء وؿرض وذـة وؽر 

ذفك أوَاظًا مرشومة وأحُامًا حمدودة يدور ظِٔٓا 

أمر افْاس دم تًامِٓم وما حيتاجون إفٔه دم دٕٔاهم 
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ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ڈ وديْٓم ؿال تًاػ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

﮸  ﮹ ڈ  ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷

أي ادّتَٔم دين إبراهٔم وإشامظٔل  ]٦٣ة: التوب[

دم خىْته دم حجة افوداع  أخز  ظِٔٓام افّالم وؿد

أن هٔئة افزمان افتي ـإت دم ظٓد األْٕٔاء افّابَغ 

حماًل فِتخهٔص وافتْٔغ ؿد ظادت إػ ما ـإت 

ظِٔه بًـد ما حدث ؾٔٓا دم اجلاهِٔة من افتٌٔر 

ختالل افْيام وجب الْديل وافزيادة وافتٖخر ادوافت

ودم رجوع األمر إػ أصِه افَٔم ، وؾّاد األظامل

وربط األول باآلخر من افِىائف واإلصارات ما ال 

حيهٔه افَِم وـام أن افزمن يُتّب مزيد ؾوِه 

بٍؤِة األظامل افواؿًة ؾٔه ـذفك يُتّب مزايا 

بتخهٔهه بوجود ـل من فه مزية دم افدين ويتٍاوت 

ادزايا وادْاؾع ـاألْٕٔاء واألوفٔاء  أرباب بتٍاوت ذفك

حيي هبا جّاًم  ةوـل من يًْث روح ؾؤِ وافهاحلغ

 .من األجّام
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إذا ظِّت هذا ؾِِٔة ادوفد وفِٔة اإلٍاء وفِٔة 

من افِٔايل افٍاَِة وـذفك يوم افَدر وفِٔة اجلًّة 

ثْغ ويوم اخلّٔس ويوم اجلًّة ويوم ظاصوراء اال

ر احلرم األربًة ذو افًَدة ويوم ظرؾة وـذفك األصٓ

وذو احلجة وادحرم ورجب افٍرد وـذفك صٓر 

 رموان ادًيم وصًْان ادُرم وؽرها من ـل

ما ورد ؾٔه ظن افهادق أثر خمهوص وـان وؿتًا 

من افٍوائل افدئْة أو مًٍْة من ادْاؾع  فٍؤِة

 .واهلل اظِم، افدٕٔوية



14 

 

 الفصل الأول
 والمزايا شهر شعبان وما فيه من الوقائع

 
وادواشم  افُريّة األصٓر من صًْان صٓر

افًئّة وهو صٓر برـاته منٓورة وخراته موؾورة 

ومن ادَرر ظْد أهل افًِم أن افزمان يؼف بام يَع 

ؾٔه من احلوادث افتي هي األصل دم إظىاء افَّٔة 

االظتْارية فِزمان وبَّدارها يُون مَداره وبٍوِٓا 

ن من احلوادث وافوؿائع يُون ؾوِه ودم صٓر صًْا

 ما يّتحق االهتامم وافًْاية فًٔرف افْاس افٍوائل

 من تِك افٍوائلوافوؿائع ؾًِّٔون ظذ االشتٍادة 

  .وافوؿائع وشْذـر بًض ذفك دم هذه افرشافة
يل القبلة أولا    :تحو

رمحه اهلل تًاػ  يؿال صٔخْا افّٔد حمّد ظِو

دَدس إػ ـان دم صٓر صًْان حتويل افَِْة من بٔت ا

يْتير ذفك برؽْة ؿوية ويَوم دم  افًُْة وؿد ـان 

ـل يوم متىًًِا مًَِْا وجٓه دم افّامء يسؿب افوحي 
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افرباين حتى أؿر اهلل ظْٔه وأظىاه مْاه وحَق مىِوبة 

ڱ ڱ ں ڈبام أرَاه وٕزل ؿول اهلل تًاػ 

ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀہ ہ 

ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے          ۓ 

و مهداق ؿوفه وه ]٤٥٥البقرة: [ڈ ۓ ﮲

 ]الضحى[ڈ  ڌ ڌ ڎ   ڎ ڈڈ تًاػ 

ويتحَق ؾٔه ؿول افّٔدة ظائنة ريض اهلل ظْٓا فه )ما 

أرى ربك إال يّارع دم هواك( رواه افْخاري وهو 

  ال يرُ إال بام يرُ به اهلل وؿال أبو حاتم

افّْتي صذ ادِّّون إػ بٔت ادَدس شًْة ظؼ 

ؿدومه ادديْة ـان ذفك أن صٓرًا وثالثة أيام شواء و

ثْغ الثْتي ظؼة فِٔة خِت من صٓر ربٔع يوم اال

ْة يوم وجل باشتَْال افًُ األول وأمره اهلل ظز

 .هـ.اافثالثاء فِْهف من صًْان 

 وـالم ابن حْان هذا َِٕه احلاؾظ أؿول

 .افَرضْي رمحه اهلل دم اجلامع ألحُام افَرآن
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 :ثانيا  رفع الأعمال 
مة بن زيد ريض اهلل ظْٓام روى افّْائي ظن أشا

ؿال ؿِت يا رشول اهلل مل أرك تهوم من صٓر من 

افنٓور ما تهوم من صًْان؟ ؿال )ذاك صٓر يٌٍل 

افْاس ظْه بغ رجب ورموان وهو صٓر ترؾع ؾٔه 

األظامل إػ رب افًادغ وأحب أن يرؾع ظّع وإٔا 

صائم( دل هذا احلديث أن من مزايا صٓر صًْان 

 :ه ورؾع األظامل افهاحلة ظذ مراتبرؾع األظامل ؾٔ
ـام ورد دم صحٔح مِّم  رؾع هناري ورؾع فٔع -1

بخّس  ؿال ؿام ؾْٔا رشول اهلل  ظن أيب موشى 

ـِامت ؾَال )إن اهلل تًاػ ال يْام وال يٌْْي فه أن يْام 

خيٍض افَّط ويرؾًه يرؾع إفٔه ظّل افِٔل ؿْل 

به ظّل افْٓار وظّل افْٓار ؿْل ظّل افِٔل حجا

افْور فو ـنٍه ألحرؿت شْحات وجٓه ما إتٓى 

ؿال افًالمة ادْاوي رمحه اهلل  (إفٔه بكه من خَِه

 ومًْاه أي مًْى رؾع افًّل افوارد دم هذا احلديث

يرؾع إفٔه ظّل افْٓار دم أول افِٔل افذي بًده وظّل 
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افِٔل دم أول افْٓار افذي بًده ؾ٘ن احلٍية يهًدون 

وائه دم أول افْٓار ويهًدون بٖظامل افِٔل بًد إَ

 .هـا.بٖظامل افْٓار بًد إَوائه دم أول افِٔل 

ؿال صٔخْا افّٔد حمّد ظِوي مًًَِا ظذ ـالم 

احلاؾظ ادْاوي رمحه اهلل وأصار بذفك إػ احلديث 

ؿال: ؿال  افوارد دم افهحٔحغ ظن أيب هريرة 

 - أي يتْاوبون -يتًاؿْون ؾُٔم ) رشول اهلل 

فِٔل ومالئُة بافْٓار وجيتًّون دم صالة مالئُة با

افٍجر وصالة افًك ثم يًرج افذين باتوا ؾُٔم 

ؾّٖٔهلم رهبم وهو أظِم هبم ـٔف ترـتم ظْادي 

ؾَٔوفون ترـْاهم وهم يهِون وأتْٔاهم وهم 

ؿال ادْذري رمحه اهلل دم افسؽٔب ورواه  يهِون (

ابن خزيّة دم صحٔحه وفٍيه دم إحدى رواياته ؿال 

تّع مالئُة افِٔل وافْٓار دم صالة افٍجر وصالة )جت

افًك ؾٔجتًّون دم صالة افٍجر ؾتهًد مالئُة 

افِٔل وتْٔت مالئُة افْٓار وجيتًّون دم صالة 

افًك ؾتهًد مالئُة افْٓار وتْٔت مالئُة افِٔل 
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ؾّٖٔهلم رهبم ـٔف ترـتم ظْادي ؾَٔوفون أتْٔاهم 

هلم يوم وهم يهِون وترـْاهم وهم يهِون ؾاؽٍر 

 .هـا.افدين ( 

رؾع أشْوظي دم ـل يوم مخٔس واثْغ فًِرض  -2

روى مِّم وافسمذي ظن أيب هريرة  ظذ اهلل تًاػ

  ؿال: ؿال رشول اهلل  تًرض األظامل ظذ اهلل

تًاػ دم ـل يوم مخٔس واثْغ ؾٌٍٔر اهلل تًاػ فُل 

امرئ ال يؼك باهلل صٔئًا إال من ـإت بْٔه وبغ أخٔه 

 ن حتى يهىِحاترـوا هذياصحْاء ؾَٔول اهلل تًاػ 

)تًرض  ؿال ظن رشول اهلل  وظن أيب هريرة 

ّٔس ؾٖحب أن يًرض ثْغ واخلامل يوم االاألظ

 ( رواه افسمذي وؿال حّن ؽريبظّع وإٔا صائم

ؿال  وأخرج أمحد بّْد جٔد ظن أيب هريرة 

يَول ) إن أظامل بْي آدم  شًّت رشول اهلل 

َْل ظّل ؿاضع ـل مخٔس فِٔة اجلًّة ؾال يتًرض 

 .رحم (
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روى افسمذي وأمحد  رؾع ؾوري فًِّل افهافح -3

ـان  أن رشول اهلل  ظن ظْداهلل بن افّائب 

يهع أربًًا بًـد أن تزول افنّس ؿْل افيٓر وؿال 

إهنا شاظة تٍتح ؾٔٓا أبواب افّامء ؾٖحب أن يهًد 

  .يل ؾٔٓا ظّل صافح
 :فائدة

ذي يهًد مْه ظّل ادٗمن يُْي ظِٔه افْاب اف

گ ڈ إذا مات ؿال تًاػ دم افٍُار بًد هالـٓم 

ڈ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ      ڱ ڱ

وؽرهم  وأبو ًٕٔم يًذ وأبو افسمذي روى ]الدخان[

) ما من ظْد إال  ؿال: ؿال رشول اهلل  ظن إٔس 

وفه دم افّامء بابان باب يهًد مْه ظِّه وباب يْزل 

٘ذا مات ؾَداه وبُٔا ظِٔه وتال هذه ظِٔه مْه رزؿه ؾ

ؾام  يأ ڈ گ گ گ ڳ ڳڈ  اآلية

بُت افّامء واألرض ظذ موت افُاؾر بل إٕام تُْي 

األرض دوت ادٗمن ألٕه ـان يًّل صاحلًا ظِٔٓا 
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ه ؾٔٓا ظّل وتُْي ظِٔه افّامء ألٕه ـان يهًد ف

 .صافح
 
 :تقدير الأعمار ثالثا

ر صًْان ؿال صٔخْا افّٔد حمّد ظِوي ودم صٓ

تَدر األظامر وادَهود إطٓار هذا افتَدير وإبرازه 

وإال ؾ٘ن أؾًال احلق شْحإه وتًاػ ال تَٔد بزمان 

ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ڈ وال مُان 

جاء دم احلديث ظن  ]٤٤الشورى: [ڈ  ٹ ٹ

ـان يهوم  افّٔدة ظائنة ريض اهلل ظْٓا أن افْْي 

صًْان ـِه ؿافت: ؿِت يا رشول اهلل أحب افنٓور 

ك أن تهومه صًْان؟ ؿال )إن اهلل يُتب ؾٔه ظذ إفٔ

ة ؾٖحب أن يٖتْٔي أجع وإٔا ـل ٍٕس مٔتة تِك افّْ

 ؽريب وإشْاده حّن ( رواه أبو يًذ وهوصائم

هُذا دم ّٕخ افسؽٔب وافسهٔب وـذا دم افّْخة 

 4911رؿم 312صـ 8ة من مّْد أيب يًذ جادىْوظ

إٔا صائم وافياهر أن ؿوفه ؾٖحب أن يٖتْٔي أجع و
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ؾٔه حتريف وافهواب ؾٖحب أن يرؾع ظّع أو أن 

يُتب ظّع وإٔا صائم وؿد جاء هذا افٍِظ دم ـثر 

من افروايات افهحٔحة افواردة دم هذا افْاب ؽر 

 هذا احلديث ـَوفه صٓر ترؾع ؾٔه األظامل ؾٖحب 

أن يرؾع ظّع وإٔا صائم وهو افذي يَتؤه شٔاق 

 يح به دم روايةهو افذي جاء افتكو ـالمه 

اخلىٔب دم افتاريخ بّْده إػ افّٔدة ظائنة ريض اهلل 

أن يُتب أجع وإٔا دم ظْادة  ظْٓا وؾٔٓا )وأحب

 .هـا.( ريب
 

  :رابعا  أنه شهر الصلاة والسلام على النبي 
َٕل افَّىالين رمحه اهلل دم ادواهب ؿوالً ظن 

 بًض افًِامء بٖن صٓر صًْان صٓر افهالة ظِٔه 

ڄ ڄ ڈ آية افهالة ٕزفت ؾٔه يًْي ؿوفه تًاػ  ألن

ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ 

وـذا  ]األحزاب[ڈ  چ چ ڇ ڇ ڇ

 دم حتٍة اإلخوان  يَٕل افًالمة أمحد حجازي افٍنْ
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افهٔف افّْٔي إٔه ؿٔل إن صٓر صًْان أيب ظن ابن 

 .ألن اآلية ٕزفت ؾٔه صٓر افهالة ظذ افْْي 

ي أن وَٕل احلاؾظ دم افٍتح ظن أيب ذر اهلرو

ـان دم افّْة افثإٔة من  األمر بافهالة ظذ افْْي 

 .هـا.اهلجرة وؿٔل دم فِٔة اإلٍاء 

هلا ؾوائد ـثرة أذـر مْٓا  وافهالة ظذ افْْي 

 :هْا ثالث

بًؼ صِوات إفــٓٔه ظذ  أن افهالة ظِٔه  -1

ادهع روى مِّم وأصحاب افّْن ظن أيب هريرة 

  ؿال : ؿال رشول اهلل  صذ ظعَّ صالة ) من

 واحدة صذ اهلل ظِٔه ظؼا ( 

شْب دم صالة ادالئُة ظذ  أن افهالة ظِٔه  -2

ادهع روى أمحد ب٘شْاد حّن ظن ظْداهلل بن ظّرو 

صالة  ريض اهلل ظْٓام ؿال )من صذ ظذ افْْي 

واحدة صذ اهلل ظِٔه ومالئُته شًْغ صالة( وفه 

امر بن ربًٔة حُم افرؾع إذ ال جمال فِرأي ؾٔه وظن ظ

خيىب ويَول  ؿال شًّت رشول اهلل  ظن أبٔه 
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ادالئُة تهع ظِٔه ما صذ )من صذ ظعَّ مل تزل 

وإشْاده  ماجه( أخرجه أمحد وابن أيب صْٔة وابن ظعَّ 

 .حّن ـام ؿافه اهلٔثّي رمحه اهلل

شْب دم صالة افْْي ظذ  أن افهالة ظِٔه  -3

 رشول اهلل ؿال: ؿال  ادهع ظن إٔس بن مافك 

)من صذ ظعَّ بٌِتْي صالته وصِٔت ظِٔه وـتب فه 

شوى ذفك ظؼ حّْات( رواه افىزاين دم األوشط 

 .هـ ؿافه ادْذريا.ب٘شْاد ال بٖس به 
 

 :آنأنه شهر القر خامسا  
ؿال احلاؾظ ابن رجب احلْْع رويْا ب٘شْاد 

ًَٔف ظن إٔس ؿال ـان ادِّّون إذا دخل صًْان 

دهاحف ؾَرأوها وأخرجوا زـاة إُْوا ظذ ا

أمواهلم تَوية فِؤًف وادُّغ ظذ صٔام رموان 

وؿال شِّة بن ـٓٔل ـان يَال صٓر صًْان صٓر 

افَراء وـان حْٔب بن أيب ثابت إذا دخل صًْان ؿال 

هذا صٓر افَراء وـان حْٔب بن أيب ثابت إذا دخل 



24 

 

صًْان أؽِق حإوته وتٍرغ فَراءة افَرآن ؿال احلّن 

شٓل ؿال صًْان يا رب جًِتْي بغ صٓرين  بن

 .هـا.ظئّغ ؾاميل؟ ؿال جًِت ؾٔك ؿراءة افَرآن 

 هذه بًض مزايا صٓر صًْان ؾام هي أظامفه؟ 

إن أهم األظامل افتي يٌْْي احلرص ظِٔٓا دم 

 :صًْان ما يع

 :افهٔام -1

أي افهوم أؾول بًد رموان ؿال  شئل 

ة أؾول ؿال صًْان فتًئم رموان ؿٔل ؾٖي افهدؿ

دم رموان ؿال افسمذي حديث ؽريب بل  صدؿة

 تَول افّٔدة ظائنة ريض اهلل ظْٓا ـان رشول اهلل 

 يٍىر ويٍىر حتى َٕول ال )يهوم حتى َٕول ال

اشتُّل صٔام صٓر  يهوم وما رأيت رشول اهلل 

ؿط إال صٓر رموان وما رأيته دم صٓر أـثر صٔاماً 

ِّم وأبو داود مْه دم صًْان( رواه افْخاري وم

 ورواه افّْائي وافسمذي وؽرمها ؿافت ما رأيت 

دم صٓر أـثر صٔامًا مْه دم صًْان ـان  افْْي 



25 

 

 يهومه إال ؿِٔاًل بل ـان يهومه ـِه ودم رواية 

 أليب داود ؿافت ـان أحب افنٓور إػ رشول اهلل 

 .أن يهومه صًْان ثم يهِه برموان

 : افهالة ظذ افْْي  -2

ر مْٓا مىِوب واالشتزادة مْٓا أمر ؾاإلـثا

حمّود ؾٓي أؾول افًْادات ؿال أبو افِٔث 

 رمحه اهلل فو مل يُن فِهالة ظذ افْْي  يافّّرؿْد

ثواب شوى إٔه يرجوا بذفك افنٍاظة فُان افواجب 

ظذ افًاؿل أن ال يٌٍل ظْٓا ؾُٔف وؾٔٓا مٌٍرة 

فِذٕوب وؾٔٓا افهالة من اهلل تًاػ ؿال وإذا أردت 

أؾول شائر  أن تًرف أن افهالة ظذ افْْي 

ڄ ڄ ڄ ڈ ه تًاػ ؾتٍُر دم ؿوفافًْادات 

ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ 

ؾّائر افًْادات  ]األحزاب[ڈ  ڇ ڇ ڇ

  وأما افهالة ظذ افْْي  أمر اهلل تًاػ ظْاده هبا

ؾَد صذ ظِٔه بٍّْه ثم أمر ادٗمْغ بٖن يهِوا ظِٔه 

 .أؾول افًْادات  ؾثْت هبذا أن افهالة ظذ افْْي
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 ؿال افْووي رمحه اهلل إذا صذ ادرء ظذ افْْي 

ؾِٔجّع بغ افهالة وافتِّٔم وال يَتك ظذ 

 .أحدمها أؿول وال يٌْْي إمهال اآلل

  :ؿراءة افَرآن -3

وفَِرآن افُريم خهائص ومزايا مْٓا أن اهلل 

وجل تًْدٕا بتالوته وجًل ظذ جمرد ترديد فٍيه  ظز

 ؾٓم فًِّْى األجر وافثواب ؿال  وفو من ؽر

)من ؿرأ حرؾًا من ـتاب اهلل تًاػ ؾِه احلّْة 

واحلّْة بًؼة أمثاهلا ال أؿول آمل حرف وفُن أفف 

حرف والم حرف ومٔم حرف( رواه افسمذي وؿال 

حّن صحٔح ومْٓا إٔه أؾول افًْادات ؾًن إٔس 

وشْده  أؾول ظْادة أمتي ؿراءة افَرآن() ؿال ؿال 

ؽر إٔه يتَوى بٌره وافَرآن صاؾع ألهِه  ًَٔف

 ؿال ب٘شْاد صحٔح ظن افْْي  ماجهروى ابن 

ب ؾَٔول ح)جييء افَرآن يوم افَٔامة ـافرجل افنا

ّٖت هنارك( طل تًرؾْي إٔا افذي أشٓرت فِٔك وأه

 وافَرآن ضريَك فْٔل حمْة اهلل ظن ابن مًّود



27 

 

ن مرؾوظًا )من أحب أن حيْه اهلل ورشوفه ؾِْٔير ؾ٘

ـان حيب افَرآن ؾٓو حيب اهلل ورشوفه( رواه 

 .افىزاين ورجافه ثَات

 :اإلـثار من ذـر اهلل تًاػ -4

وؾوائل افذـر ـثرة وأظيم افذـر ال إفه إال 

أؾول افذـر ال )ؿال  ظن افْْي  اهلل ؾًن جابر 

 ههلل( رواه ابن ماج إفه إال اهلل وأؾول افدظاء احلّد

 صحٔحه واحلاـم وؿالحْان دم وافّْائي وابن 

ؿال: ؿال رشول  صحٔح اإلشْاد وظن أيب هريرة 

)جددوا إيامُٕم ؿٔل يا رشول اهلل وـٔف  اهلل 

ٕجدد إيامْٕا ؿال أـثروا من ؿول ال إفه إال اهلل( رواه 

 أمحد وافىزاين وإشْاده حّن وظن أيب هريرة 

)ما ؿال ظْد ال إفه إال اهلل ؿط  ؿال: ؿال رشول اهلل 

ِهًا إال ؾتحت فه أبواب افّامء حتى يٍيض إػ خم

 سمذي وؿالافًرش ما اجتْْت افُْائر( رواه اف

ؿال: ؿال رشول اهلل  حديث حّن ؽريب وظْه 

  من ؿال ال إفه إال اهلل ًٍٕته يومًا من دهره يهْٔه (
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ؿْل ذفك ما أصابه( رواه افْزار وافىزاين ورواته 

رشول اهلل من  ؿال: ؿِت يا رواة افهحٔح وظْه 

 أشًد افْاس بنٍاظتك يوم افَٔامة ؿال رشول اهلل 

)فَد طْْت يا أبا هريرة أن ال يّٖفْي ظن هذا 

احلديث أحد أول مْك دا رأيت من حرصك ظذ 

احلديث أشًد افْاس بنٍاظتي يوم افَٔامة من ؿال ال 

 .إفه إال اهلل خافهًا من ؿِْه أو ٍّٕه( رواه افْخاري

 :ستغفاراالتوبة وال الإكثار من -5
شتٌٍار خْا افّٔد حمّد ظِوي ادافُي واالؿال صٔ

من أظيم وأوػ ما يٌْْي ظذ ادِّم احلريص أن 

ينتٌل به دم األزمْة افٍاَِة افتي مْٓا صًْان وفِٔة 

افْهف وهو من أشْاب تّٔر افرزق ودفت ظذ 

ؾوِه ٕهوص افُتاب وأحاديث شٔد األحْاب 

ٍريج فُِروب وإذهاب وؾٔه تٍُر فِذٕوب وت

فِّٓوم ودؾع فٌِّوم وذفك ألن ـثرة اهلّوم وتوايل 

األـدار شْْٓا صٗم افذٕوب واإلسار ؾجدير بٖن 

يُون دواؤها االشتٌٍار وصدق افتوبة واالظتذار 
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)من فزم االشتٌٍار جًل اهلل فـه من ـل هم  ؿال 

َٔق خمرجا ورزؿه من حٔث ال ؾرجا ومن ـل 

واحلاـم  ماجهود وافّْائي وابن ( رواه أبو داحيتّب

يَول ) ؿال  ؿال شًّت رشول اهلل  وظن إٔس 

ابن آدم إٕك ما دظوتْي ورجوتْي ؽٍرت فك  اهلل يا

ظذ ما ـان مْك وال أبايل يا ابن آدم فو بٌِت ذٕوبك 

ظْان افّامء ثم اشتٌٍرتْي ؽٍرت فك وال أبايل يا 

 ابن آدم إٕك فو أتٔتْي بَراب األرض خىايا ثم

فَٔتْي ال تؼك يب صٔئًا ألتٔتك بَراهبا مٌٍرة (  رواه 

 افسمذي وؿال حديث حّن ؽريب 

ؿال )ؿال  ظن افْْي  وظن أيب شًٔد اخلدري 

إبِٔس وظزتك ال أبرح أؽوي ظْادك ما دامت 

أرواحٓم دم أجّادهم ؾَال وظزيت وجاليل ال أزال 

أمحد واحلاـم وؿال أؽٍر هلم ما اشتٌٍروين( رواه 

ؿال  وظن ظْداهلل بن بٌ  ٔح اإلشْادصح

يَول)ضوبى دن وجد دم صحٍٔته  شًّت افْْي 
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 هـا.ب٘شْاد صحٔح  ماجه( رواه ابن اً ـثر اً اشتٌٍار

 .ادراد َِٕه

وخالصة افَول أن أيام صًْان أيام ظئّة ؾاحرص 

ؾٔٓا ظذ افًّل افهافح وتَرب إػ اهلل ؾٔٓا بٖٕواع 

ظة ّٕٖل اهلل افتوؾٔق دا افىاظات وأبواب افز متْو

 .حيْه ويرَاه آمغ
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 الفصل الثاني
 ليلة النصف من شعبان

 

ؿال صٔخْا افّٔد حمّد ظِوي ادافُي رمحه اهلل تًاػ 

ودم صٓر صًْان فِٔة مًيّة مْارـة مُرمة وهي 

فِٔة افْهف مْه افتي يتجذ اهلل ؾٔٓا ظذ خَِه بًّوم 

ويرحم  مٌٍرته وصّول رمحته ؾٌٍٔر فِّّتٌٍرين

ادّسمحغ وجئب دظاء افّائِغ ويٍرج ظن 

ادُروبغ ويًتق ؾٔٓا مجاظة من افْار ويُتب ؾٔٓا 

 .هـا.األرزاق واألظامل 

أؿول وهاك افُالم ظذ هذه افِِٔة افًئّة مرتًْا ظذ 

 افْحو افتايل : 

 أوال / أشامؤها 

ذـر بًض افًِامء فِِٔة افْهف من صًْان أشامء 

ألشامء تدل ظذ ذف ادّّى ؽافْاً ـثرة وـثرة ا

ها أبو اخلر افىافَاين الثْغ ءوؿد أوصل أشام

 وظؼين اشاًم ؾّن أشامئٓا :
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أي ذات افزـة دم ذاهتا أو دًْى  :افِِٔة ادْارـة -1

 ؾٔٓا أو دجاورة ادالئُة فًدمٔغ ومَاربتٓم ؾٔٓا.

ألهنا تٍُر ذٕوب افّْة وفِٔة : فِٔة افتٍُر -2

ذٕوب األشْوع وفِٔة افَدر تٍُر  اجلًّة تٍُر

فُّْي رمحه اهلل دم ذٕوب افًّر ذـره افتَي ا

 .تٍّره

 .َٕل ذفك افتَي افُّْي دم تٍّره :فِٔة اجلائزة -3

َٕل ذفك افتَي افُّْي دم  :فِٔة افرجحان -4

 .تٍّره

َٕل ذفك افتَي افُّْي دم : فِٔة افتًئم -5

 .تٍّره

ّد بن شامها بذفك أبو مْهور حم :فِٔة افنٍاظة -6

 ظْداهلل احلُٔم افّْٔابوري وؽره.

فِٔة اإلجابة: روي ظن ابن ظّر ريض اهلل ظْٓام  -7

ؿال مخس فٔال ال يرد ؾٔٓن افدظاء فِٔة اجلًّة وأول 

فِٔة من رجب وفِٔة افْهف من صًْان وفِٔة افَدر 

 وفِٔتا افًٔدين.
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ْار : شّٔت بذفك ألٕه بافًتق من افةفِٔة براء -8

 .ن افْارتُتب فًِّتوق براءة م

 فِٔة افًتق: دا روي أن هلل ؾٔٓا ظتَاء من افْار  -9

فِٔة افٌٍران: دا روي أن اهلل يٌٍر فِّٗمْغ  -11

 .نماظدا ادؼك وادناح

فِٔة افرمحة: دا روي من شًة رمحة اهلل فًْاده   -11

 دم هذه افِِٔة 

فِٔة افَّّة: ؿال صٔخْا افّٔد حمّد ظِوي   -12

وافتَدير دا يَيض  ومن أشامئٓا فِٔة افَّّة فألرزاق

اهلل تًاػ ؾٔٓا من أمره اخلىر دا روي ظن ظىاء بن 

يّار ؿال إذا ـان فِٔة افْهف من صًْان ّٕخ دِك 

ادوت اشم ـل من يّوت من صًْان إػ صًْان وإن 

ّْوان ويٌرس افافرجل فٔيِم و يٍجر ويُْح 

إػ األموات ألصجار وؿد ّٕخ اشّه من األحٔاء ا

د فِٔة افَدر أؾول مْٓا ودم رواية ظْه وما من فِٔة بً

إػ مِك ادوت ا ـان فِٔة افْهف من صًْان دؾع إذ

  صحٍٔة ؾَٔال فه أؿْض من دم هذه افهحٍٔة
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ؾ٘ن افًْد فٌٔرس األؽراس ويُْح األزواج ويْْي 

افْْٔان وإن اشّه ؿد ّٕخ دم ادوتى وما يْتير به 

تَىع مِك ادوت إال أن يٗمر به ويَْوه ودم رواية 

ن حتى إن افرجل فُْٔح اآلجال من صًْان إػ صًْا

 ادراد َِٕه  هـا.وؿد خرج اشّه دم ادوتى ويوفد فه 
 

 ثانيا  / الأحاديث الواردة في ذلك
  

اظِم إٔه ؿد ورد دم ؾول فِٔة افْهف من صًْان 

أحاديث ـثرة متًددة وهي ال ختِو من ًَف أو 

ذفك ؾَد ومع  إَىاع وإن ـان بًوٓا أخف ًٍَاً 

صحح احلاؾظ ابن حْان بًوٓا وؿد ذـر صٔخْا 

ي أصٓر ما ورد دم افْاب وهاك افّٔد حمّد ظِو

 : ٕهه

 ( أخرج افىزاين وابن حْان ظن مًاذ بن جْل 1

ؿال ) يىِع اهلل إػ مجٔع خَِه فِٔة  ظن افْْي 
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افْهف من صًْان ويٌٍر جلّٔع خَِه إال دؼك أو 

 1ن حْان دم صحٔحه مناحن ( رواه افىزاين واب

وادناحن: مْاؾق ذير يًْث افنَاق ويوؿد ٕار 

 افًداوة بغ ادتحابغ وؿال ابن األثر دم افْٓاية

  2 ادناحن ادًادي وافنحْاء افًداوة

ديث افّٔدة ظائنة ريض ( وروى افَْٔٓي من ح2

 ؿال ) أتاين جزيل  أن رشول اهلل اهلل ظْٓا 

ًْان وهلل ؾٔٓا ظتَاء من ؾَال هذه فِٔة افْهف من ص

و ال يْير اهلل ؾٔٓا إػ  3 افْار بًدد صًور ؽْم ـِب

مؼك وال إػ مناحن وال إػ ؿاضع رحم وال إػ 

 مّْل وال إػ ظاق فوافديه وال إػ مدمن مخر ( 

 وذـر احلديث بتاممه.

                                                 

ؿال اهلٔثّي دم جمّع افزوائد رواه افىزاين دم افُْر واألوشط  -1

 ورجاهلام ثَات . 

 .2/449افْٓاية دم ؽريب احلديث واألثر البن األثر  -2

ؿوفه ) بًدد صًور ؽْم ـِب ( يًْي ؽْم بْي ـِب وبْو ـِب  -3

  .ؿِْٔة ـْرة هم أـثر ؿْائل افًرب أو من أـثرها ؽْام



36 

 

( وروى اإلمام أمحد ظن ظْداهلل بن ظّرو ريض اهلل 3

يىِع اهلل ظز وجل إػ ) ؿال ظْٓام أن رشول اهلل 

خَِه فِٔة افْهف من صًْان ؾٌٍٔر فًْاده إال اثْغ 

مناحن وؿاتل ٍٕس( وإشْاده فغ ـام ؿال احلاؾظ 

 1 .ادْذري

ظن افّٔدة ظائنة  ماجهـ وأخرج افسمذي وابن 4

ؾخرجت ؾ٘ذا  ريض اهلل ظْٓا ؿافت ؾَدت افْْي 

ت هو دم افَْٔع راؾًًا رأشه إػ افّامء ؾَال )أـْ

ختاؾغ أن حئف اهلل ظِٔك ورشوفه( ؾَِت طْْت 

إٔك أتٔت بًض ّٕائك ؾَال )إن اهلل تْارك وتًاػ 

يْزل فِٔة افْهف من صًْان إػ افّامء افدٕٔا ؾٌٍٔر 

ألـثر من ظدد صًر ؽْم ـِب( ؿال افسمذي حديث 

ظائنة ال ًٕرؾه إال من هذا افوجه وشًّت حمّدًا 

وذفك ألن ؾٔه  يًْي افْخاري يوًف هذا احلديث

 إَىاظًا دم موًَغ 
                                                 

وهو فغ  ةادجّع رواه أمحد وؾٔه ابن هلًٔؿال اهلٔثّي دم  -1

 هـ أؿول احلديث حّن.  ا.احلديث وبَٔة رجافه وثَوا 
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ظن أيب موشى األصًري ظن  ماجه( وأخرج ابن 5

ْان ) إن اهلل فٔىِع فِٔة افْهف من صً افْْي 

أو مناحن ( وهو من ؾٌٍٔر جلّٔع خَِه إال دؼك 

بن أيّن ابن هلًٔة وؾٔه ـالم ظن افوحاك  رواية

 افُِْي ؿال افذهْي ال يدري من هو؟ 

اين وافَْٔٓي من ضريق مُحول ظن ( وأخرج افىز6

ؿال )يىِع اهلل إػ  أن افْْي  أيب ثًِْة اخلنْي 

ظْاده فِٔة افْهف من صًْان ؾٌٍٔر فِّٗمْغ 

ويّٓل افُاؾرين ويدع أهل احلَد بحَدهم حتى 

ؿال يدع أي يسـٓم حتى يسـوا احلَد يدظوه( و

افَْٔٓي وهو بغ مُحول وأيب ثًِْة مرشل جٔد 

 .هـا.

ظن  ج افْزار وافَْٔٓي ظن أيب بُر افهديق وأخر

ؿال ) يْزل اهلل إػ افّامء افدٕٔا فِٔة افْهف  افْْي 

إال فرجل مؼك أو  رءمن صًْان ؾٌٍٔر فُل 
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رجل دم ؿِْه صحْاء( وإشْاده ال بٖس به ـام ؿال 

 1احلاؾظ ادْذري 

ظثامن بن أيب  ( وأخرج افَْٔٓي ب٘شْاد ًَٔف ظن7

ِٔة افْهف من )إذا ـان ف ظن افْْي افًاص 

هل من مّتٌٍر ؾٖؽٍر فه هل من صًْان ٕادى مْاد 

شائل ؾٖظىٔه ؾال يّٖل أحد صٔئًا إال أظىٔه إال زإٔة 

بٍرجٓا أو مؼـا( هُذا جاء دم رواية افَْٔٓي 

 وجاء دم رواية ؽره مىًَِا ؽر مَٔد بِِٔة افْهف 

يب ؾٍي ادّْد ظن احلّن افْكي ؿال مر ظثامن ابن أ

افًاص ظذ ـالب بن أمٔة وهو جافس ظذ جمِس 

افًاذ بافْكة ؾَال ما جيِّك هْا؟ ؿال اشتًِّْي 

ظذ هذا ادُان يًْي زيادًا ؾَال فه ظثامن أال أحدثك 

؟ ؾَال بذ ؾَال  حديثًا شًّته من رشول اهلل 

يَول )ـان فداود ْٕي  ظثامن شًّت رشول اهلل 
                                                 

 وأورد ٕحوه احلاؾظ اهلٔثّي دم جمّع افزوائد وؿال رواه افْزار  -1

و ؾٔه ظْد ادِك ابن ظْد ادِك ذـره ابن أيب حاتم دم اجلرح 

 .هـا.وافتًديل ومل يوًٍه وبَٔة رجافه ثَات 
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يَول يا آل داود ؿوموا شاظة يوؿظ ؾٔٓا أهِه  اهلل 

ؾهِوا ؾ٘ن هذه افّاظة يّتجٔب اهلل ؾٔٓا افدظاء إال 

فّاحر أو ظاذ( ؾرـب ـالب ابن أمٔة شٍْٔة ؾٖتى 

 دم افُْرؾاشتًٍاه ؾٖظٍاه رواه افىزاين  زياداً 

ؿال )تٍتح أبواب  األوشط وفٍيه ظن افْْي  و

افّامء ٕهف افِٔل ؾْٔادي مْاد هل من داع 

ل من شائل ؾًٔىى هل من مُروب ؾّٔتجاب فه ه

ؾٍٔرج ظْه ؾال يَْى مِّم يدظو بدظوة إال اشتجاب 

اهلل فه إال زإٔة تًّى بٍرجٓا أو ظنارا( وال تْادم 

بغ هذه افروايات ـام ال خيٍى ظذ أن فِٔة افْهف 

 تنِّٓا رواية أمحد وافىزاين بىريق افًّوم.

مُحول ظن ـثر بن مرة ( وأخرج افَْٔٓي ظن 8

)دم فِٔة افْهف من صًْان  ظن افْْي و تابًي وه

يٌٍر اهلل ألهل األرض إال مؼـًا أو مناحْا( ؿال 

 .هـا.افَْٔٓي هذا مرشل جٔد 

( وأخرج افَْٔٓي ظن افًالء بن احلارث أن افّٔدة 9

من  ظائنة ريض اهلل ظْٓا ؿافت ؿام رشول اهلل 
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افِٔل ؾهذ ؾٖضال افّجود حتى طْْت إٔه ؿْض 

يت ذفك ؿّت حتى حرـت إهبامه ؾتحرك ؾِام رأ

ؾرجًت ؾِام رؾع رأشه من افّجود وؾرغ من 

 صالته ؿال )يا ظائنة أو يا محراء أطْْت أن افْْي 

رشول اهلل وفُن  ؿد خاس بك ؟(  ؿافت ال واهلل يا

تدرين أي أطْْت إٔك ؿْوت فىول شجودك ؾَال 

فِٔة هذه ؿِت اهلل ورشوفه أظِم ؿال )هذه فِٔة 

من صًْان إن اهلل ظز وجل يىِع ظذ ظْاده  افْهف

 افْهف من صًْان ؾٌٍٔر فِّّتٌٍريندم فِٔة 

ويرحم ادّسمحغ ويٗخر أهل احلَد ـام هم( ؿال 

افَْٔٓي هذا مرشل جٔد وحيتّل أن يُون افًالء 

 .هـا.أخذه من مُحول 

واخلالصة دم أحاديث فِٔة افْهف من صًْان هي 

ْْع دم فىائف ادًارف ـام ؿال احلاؾظ ابن رجب احل

إن مجٓور أئّة احلديث ًٍَوها وصحح ابن حْان 

 .هـا.بًوٓا وخرجه دم صحٔحه 
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وؿال ابن حجر اهلٔثّي رمحه اهلل دم افدر ادْوود وؿد 

اتٍق األئّة من ادحدثغ وافٍَٓاء وؽرهم ـام ذـره 

افْووي وؽره ظذ جواز افًّل باحلديث افؤًف 

فسهٔب ال دم األحُام دم افٍوائل وافسؽٔب وا

وٕحوها مامل يُن صديد افوًف واصسط افًز بن 

أن يُون دافّالم وابن دؿٔق افًٔد مع ذفك ظْ

مْدرجًا حتت أصل ظام وؿٔل يًّل به مىًَِا إذا مل 

يُن دم افْاب ؽره ومل يُن ثّة ما يًارَه وٕـَـل 

ود صاحب هذا ظن اإلمام أمحد رمحه اهلل وؿال أبو دا

افْاب افؤًف إذا مل جيد دم خيرج اإلشْاد افّْن إٕه 

 دم ؾول فِٔة افْهفؽره وما ورد من األحاديث 

و إحٔائٓا مما جيوز افًّل به مع ًٍَه فتوؾر افؼوط 

 .اهلل أظِمؾٔه و
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   / الآثار الواردة في هذه الليلة ثالثا  
وأما اآلثار ؾّْٓا ما ورد ظن ٕوف افُْايل أن ظِٔاً 

  من صًْان ؾٖـثر اخلروج خرج فِٔة افْهف

ؾٔٓا يـْـيـر إػ افّامء ؾَال : إن داود ظِٔه افّالم 

خرج ذات فِٔة دم مثل هذه افّاظة ؾْير إػ افّامء 

ؾَال : إن هذه افّاظة ما دظا اهلل أحد إال أجابه وال 

اشتٌٍره أحد دم هذه افِِٔة إال ؽٍر فـه مامل يُن 

و ظـريـًٍا أو ظناراً ً أو شاحرًا أوصاظرًا أو ـاهًْا أ

ذضًٔا أو جابًٔا أو صاحب ـوبة أوظـرضـُـْـة ؿال 

ٕوف : ) افُوبة : افىْل ، وافًـرضـُـْة : افىْْور ( 

افِٓم رب داود اؽـٍـر دن دظاك دم هذه افِِٔة ودن 

ومْٓا ما رواه شًـٔـد ابن مْهور دم  1اشتٌٍرك ؾٔٓا 

 شْْه ؿال : حدثْا أبو مًؼ ظن أيب حازم وحمّد ابن

ؿٔس ظن ظىاء بن يّار ؿال : ما من فِٔة بًد فِٔة 

                                                 

كره الحافظ به رجب في لطائف المعارف والغـماري في ـ ذ 1

 حسه البيان . 
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افَدر أؾول من فِٔة افْهف من صًْان يْزل اهلل 

تْارك وتًاػ إػ افّامء افدٕٔا ؾٌٍٔر فًْاده ـِٓم إال 

 دؼك أو مناحن أو ؿاضع رحم .

ب ؿٔام فِٔة افْهف ؾّٔتٍاد من هذه اآلثار اشتحْا

ن وافذـر جتٓاد ؾٔٓا بتالوة افَرآمن صًـْان واال

 وجل. رمحة اهلل ظزوافدظاء تًرًَا فٍْحات 

 رابعًا / التوجيه النبوي للعناية بالليلة 

بافًْاية  ؿال صٔخْا افّٔد حمّد ظِوي وؿد أمر 

بِِٔة افْهف واؽتْام برـة افًّل افهافح ؾٔٓا ، 

ؿال : ) إذا ـإت فِٔة  ظن افْْي  ؾًن ظع 

ا يومٓا ؾ٘ن افْهف من صًْان ؾَوموا فِٔٓا وصومو

اهلل تْارك وتًاػ يْزل ؾٔٓا فٌروب افنّس إػ 

افّامء افدٕٔا ؾَٔول : أال من مّتٌٍر ؾٖؽٍر فـه ، أال 

من مّسزق ؾٖرزؿه أال من مْتذ ؾٖظاؾٔه أال ـذا ، 

بّْد ؾٔه  ماجهأال ـذا حتى يىِع افٍجر ( رواه ابن 

أبو بُر بن ظْداهلل بن أيب شزة ؿال دم افتَريب : 

 بافوَع ، ودم اخلالصة : وًٍَه افْاؿون  رموه
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ؾاحلديث بنواهده مًتز دم ؾوائل األظامل ، وؿد 

ذـره افًِامء ادحََون دم ـتب افٍوائل ـادْذري دم 

افسؽٔب وافسهٔب وافؼف افدمٔاضي دم ادتجر 

 افرابح وابن رجب دم فىائف ادًارف .

ة واحلاصل : أن هذه ادّٖفة هلا أصل تهر به مًتز

 فًِّل رجاء افثواب واألجر وؾول اهلل واشع 

 خامسًا / اعتناء السلف بليلة النصف من شعبان   

ؿال ابن رجب احلْْع وفِٔة افْهف من صًْان ـان 

 افتابًون 

من أهل افنام ـخافد بن مًدان ومُحول وفَامن 

بن ظامر وؽرهم يًيّوهنا وجيتٓدون ؾٔٓا دم افًْادة 

وظْٓم أخذ افْاس ؾوِٓا وتًئّٓا وؿد ؿٔل إٕه 

بٌِٓم دم ذفك آثار إٍائِٔٔة ؾِام اصتٓر ذفك ظْٓم 

ْاس دم ذفك ؾّْٓم من ؿِْه دم افِْدان اختِف اف

مْٓم وواؾَٓم ظذ تًئّٓا مْٓم ضائٍة من ظْاد 

أهل افْكة وؽرهم  وإُٔر ذفك أـثر ظِامء أهل 

احلجاز مْٓم ظـىـاء وابن مُِٔة وَِٕه ظْدافرمحن 
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بن أشِم ظن ؾَٓاء أهل ادديْة وهو ؿول بن زيد 

 .هـا.أصحاب مافك وؽرهم وؿافوا ذفك ـِه بدظة 

ن ـالم احلاؾظ ابن رجب احلْْع رمحه اهلل ؾّٔتٍاد م

أن افِّف اختٍِوا دم فِٔة افْهف من صًْان 

ؾافًْض رأى هلا ؾواًل ؾاظتْى هبا ـخافد بن مًدان 

ومُحول وفَامن بن ظامر وؽرهم وؿد روي ظن 

ظّر بن ظْدافًزيز إٔه ـتب إػ ظامِه بافْكة : 

افرمحة ظِٔك بٖربع فٔال من افّْة ؾ٘ن اهلل يٍرغ ؾٔٓن 

ًْان إؾراؽًا أول فِٔة من رجب وفِٔة افْهف من ص

 ودم صحته ظْه ٕيروفِٔة افٍىر وفِٔة األَحى 

بٌِْا أن افدظاء يّتجاب دم مخس  وؿال افناؾًي 

رجب وٕهف فٔال فِٔة اجلًّة وافًٔدين وأول 

ـل ما حُٔت دم هذه صًْان وؿال وإٔا أشتحب 

ر ـتاب األم إٔيهـ ا. افِٔايل من ؽر أن يُون ؾرَاً 

 فِناؾًي وبالؽات افناؾًي مَْوفة ـام هو مَرر 

دم حمِه وروي ظن ـًب ؿال إن اهلل تًاػ يًْث فِٔة 

إػ اجلْة ؾٖٔمرها أن  افْهف من صًْان جزيل 
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ؿد أظتق دم فِٔتك هذه )إن اهلل تًاػ  تتزين ويَول

ظدد ٕجوم افّامء وظدد أيام افدٕٔا وفٔافٔٓا وظدد 

 .ة اجلْال وظدد افرمال (ٕورق افنجر وز

وروى شًٔد بن مْهور ؿال حدثْا أبو مًؼ ظن 

ما ) أيب حازم وحمّد بن ؿٔس ظن ظىاء بن يّار ؿال

ن من فِٔة بًد فِٔة افَدر أؾول من فِٔة افْهف م

إػ افّامء افدٕٔا ؾٌٍٔر صًْان يْزل اهلل تْارك وتًاػ 

فًْاده ـِٓم إال دؼك أو مناحن أو ؿاضع رحم( 

هلا ؾواًل ظذ شواها ؾِم يِتٍت هلا  ًْض مل يرواف

 .وجٓة هو موفٔٓا ؾاشتَْوا اخلراتوفُل 

 

سادسا  / رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في ليلة 
 النصف من شعبان

ؿال صٔخْا افّٔد حمّد ظِوي ؿال افنٔخ ابن تّٔٔة 

وأما فِٔة افْهف ؾَد روي دم ؾوِٓا أحاديث وآثار 

أهنم ـإوا يهِون ؾٔٓا من افِّف  وَٕل ظن ضائٍة

ؾهالة افرجل ؾٔٓا وحده ؿد تَدمه ؾٔه شِف وفه ؾٔه 
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حجة ؾال يُْر مثل هذا، وأما افهالة ؾٔٓا مجاظة 

ؾٓذا مْْي ظذ ؿاظدة ظامة دم االجتامع ظذ افىاظات 

 وافًْادات ؾٕ٘ه ٕوظان:

إما واجب وإما مّتحب  أحدمها: شْة راتْة

صالة ـافهِوات اخلّس واجلًّة وافًٔدين و

افُّوف واالشتَّاء وافساويح ؾٓذا شْة راتْة 

 .يٌْْي ادحاؾية ظِٔٓا وادداومة

وافثاين: ما فٔس بّْة راتْة مثل االجتامع فهالة 

تىوع مثل ؿٔام افِٔل أو ظذ ؿراءة ؿرآن أو ذـر اهلل 

أو دظاء ، ؾٓذا ال بٖس به إذا مل يتخذ ظادة راتْة ؾ٘ن 

 أحٔإًا ومل يداوم ظِٔه  صذ افتىـوع دم مجاظة افْْي 

إال ما ذـر، وـان أصحابه إذا اجتًّوا أمروا واحدًا 

مْٓم أن يَرأ وافْاؿي يّتًّون، وـان ظّر بن 

اخلىاب يَول أليب موشى ذـرٕا ربْا ؾَٔرأ وهم 

خرج ظذ أهل  يّتًّون، وؿد روي أن افْْي 

افهٍة ومْٓم واحد يَرأ ؾجِس مًٓم، وؿد روي 

.... ارين افذين يتًْون جمافس افذـر دم ادالئُة افّٔ
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ؾِو أن ؿومًا اجتًّوا بًض افِٔايل احلديث ادًروف 

ظذ صالة تىوع من ؽر أن يتخذوا ذفك ظادة راتْة 

تنْه افّْة افراتْة مل يُره فُن اختاذه ظادة دائرة 

بدوران األوؿات مُروه دا ؾٔه من تٌٔر افؼيًة 

شاغ ذفك فّاغ  وتنْٔه ؽر ادؼوع بادؼوع، وفو

أن يًّل صالة أخرى وؿت افوحى أو بغ افيٓر 

وافًك أو تراويح دم صًْان أو أذان دم افًٔدين أو 

حج إػ افهخرة بْٔت ادَدس وهذا تٌٔر فدين اهلل 

 وتْديل فـه ، وهُذا افَول دم فِٔة ادوفد وؽرها.

تحْة دم افؼيًة وهي وافْدع ادُروهة ما مل تُن مّ

مل يٖذن به اهلل ، ؾّن جًل صٔئًا ديْا وؿربة  ماأن يؼع 

بال ذع من اهلل ؾٓو مْتدع َال وهو افذي ظْاه 

َالفة( ؾافْدظة َد )ـل بدظة بَوفه  افْْي 

 افؼظة وافؼظة ما أمر اهلل به ورشوفه أمر إجياب 

 أو أمر اشتحْاب وإن مل يًٍل ظذ ظٓده ـاالجتامع 

فَرآن دم ادهحف دم افساويح ظذ إمام واحد ومجع ا

وؿتال أهل افردة واخلوارج وٕحو ذفك وما مل يؼظه 
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اهلل ورشوفه ؾٓو بدظة َالفة ، مثل ختهٔص مُان 

أو زمان باجتامع ظذ ظْادة ؾٔه ـام خص افنارع 

أوؿات افهِوات وأيام احلج واألظٔاد وـام خص 

مُة بؼؾٓا وادّاجد افثالثة وشار ادّاجد بام 

ات وإٔواع افًْادات ـل ذظه ؾٔٓا من افهِو

بحّْه، وهذا افتٍّر ييٓر اجلّع بغ أدفة افؼع 

من افْهوص واإلمجاظات ؾ٘ن ادراد بافْدظة َد 

، ؾّتى ثْت ٕص أو افؼظة وهو ما مل يؼع دم افدين

دم ؾًل إٔه مما حيْه اهلل ورشوفه خرج ذفك ظن إمجاع 

أن يُون بدظة وؿد ؿررت ذفك مّْوضًا دم ؿاظدة 

 . 1من افَواظد افُْارـْرة 

                                                 

 (.23/132إتٓى من افٍتاوى )  -1
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 سابعا  / صفة إحيائها
 

 ؿال صٔخْا افّٔد حمّد ظِوي رمحه اهلل تًاػ

ها ظذ ؤواختِف ظِامء أهل افنام دم صٍة إحٔا

 ؿوفغ:

ـان  ها مجاظة دم ادّاجدؤأحدمها: إٔه يّتحب إحٔا

ابن مًدان وفَامن وظامر وؽرهم يِّْون ؾٔٓا خافد 

ون ويَومون دم أحّن ثٔاهبم ويتْخرون ويُتحِ

ادّجد فِٔتٓم تِك وواؾَٓم إشحاق بن راهويه ظذ 

ذفك وؿال دم ؿٔامٓا دم ادّاجد مجاظة فٔس بْدظة 

 َِٕه ظْه حرب افُرماين دم مّائِه.

وافثاين: إٔه يُره االجتامع ؾٔٓا دم ادّاجد فِهالة 

وافَهص وافدظاء وال يُره أن يهع افرجل ؾٔٓا 

 خلاصة ٍّٕه.

أهل افنام وؾَٔٓٓم وزاظي إمام وهذا ؿول األ

 هـ.ا.هو األؿرب إن صاء اهلل وظادٓم وهذا 
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ما حيهل به ) ؿال افًالمة حمّد حّْغ خمِوف

 ها حيهل بٖمور:ؤافِِٔة( وإحٔاإحٔاء هذه 

بل هي أفٔق هبا دا  / ) مْٓا ( افهالة ظذ افْْي 1

افخ ٕزفت  إن اهلل ومالئُته يهِون  ؿٔل إن آية 

ِِٔة وهي من أـّل افًْادات ادوصِة إػ دم تِك اف

اهلل تًاػ ادَربة من إحّإه وفىٍه افداؾًة فُِروب 

 ادوشًة فألرزاق.

إٔه مات فه جار، ؾرآه دم   حُي ظن اإلمام افنْع

ادْام وشٖفه ظن حافه ؾَال يا صْع مرت ظعَّ أهوال 

ظئّة وارتج ظعَّ ظْد افّٗال ؾَِت دم ٍٕز من 

؟ أمل أمت ظذ اإلشالم؟ ؾْوديت هذه أين أيت ظ ذَّ

ظَوبة إمهافك فِّإك دم افدٕٔا ؾِام هم يب ادُِان 

حال بْٔي وبْٔٓم رجل مجٔل افنخص ضٔب افرائحة 

ؾذـرين حجتي ؾذـرهتا ؾَِت من إٔت يرمحك اهلل 

ؾَال إٔا صخص خَِت فك من ـثرة صالتك ظذ 

 وأمرت أن إٔكك دم ـل ـرب. افْْي 
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افهالة ذات افرـوع وافّجود من ؽر  / )ومْٓا(2

تًٔغ ظدد خمهوص وال ؿراءة خمهوصة وال يِتٍت 

دا روي هْا من صالة مائة رـًة ؾٕ٘ه ال أصل فه ًٕم 

ورد افتًٔغ دم )صالة افتّابٔح( افتي ظِّٓا افْْي 

  فًّه افًْاس وفٌره من أؿاربه فُن ال خلهوص

)أن رشول  هذه افِِٔة ؾًن ابن ظْاس ريض اهلل ظْٓام

أال يا ظامه أال أظىٔك أال أمْحك  ؿال فًِْاس اهلل 

أحْوك أال أؾًل فك ظؼ خهال إذا إٔت ؾًِت 

 ةوحديث ةذفك ؽٍر اهلل فك ذْٕك أوفه وآخره ؿديّ

ٍه وظالٕٔته ظؼ  ةوـْر ةخىٖه وظّده صٌر

أن تهع أربع  –أي هذه ظؼ خهال  –خهال 

ؾ٘ذا تاب وشورة دم ـل رـًة بٍاحتة افُرـًات تَرأ 

ؾرؽت من افَراءة دم أول رـًة ؾَل وإٔت ؿائم 

هلل وال إفه إال اهلل واهلل أـز مخس  شْحان اهلل  واحلّد

ظؼة مرة( زاد افٌزايل )وال حول وال ؿوة إال باهلل 

افًع افًئم( )ثم ترـع ؾتَوهلا وإٔت راـع ظؼًا 

ثم ترؾع رأشك من افرـوع ؾتَوهلا ظؼًا وهتوي 
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ؾتَوهلا وإٔت شاجٌد ظؼًا ثم ترؾع رأشك  شاجداً 

من افّجود ؾتَوهلا ظؼًا ثم تّجد ؾتَوهلا ظؼًا ثم 

ترؾع رأشك ؾتَوهلا ظؼًا ؾذفك مخس وشًْون دم 

 ـل رـًة تًٍل ذفك دم أربع رـًات إن اشتىًت

ؾ٘ن مل تًٍل ؾٍي أن تهِٔٓا دم ـل يوم مرة ؾاؾًل 

 ن ـل مجًة ؾ٘ن مل تًٍل ؾٍي ـل صٓر مرة ؾ٘

 ؾ٘ن مل تًٍل ؾٍي ظّرك مرة مل تًٍل ؾٍي ـل شْة مرة

ؾِو ـإت ذٕوبك مثل زبد افْحر أو رمل ظافج 

 ؽٍرها اهلل فك(.

ؿال احلاؾظ صالح افدين: حديث صالة افتّابٔح 

 .صحٔح وفه ضرق يًود بًوٓا بًوا

وؿال ظْدافًزيز بن رداد: من أراد اجلْة ؾًِٔه بهالة 

 افتّابٔح 

فزاهد: ما رأيت فتٍريج افندائد وؿال أبو ظثامن ا

 وافٌّوم مثـل صالة افتّابٔح.

ـان يدظو ؾٔٓا بًد افتنٓد وؿْل افّالم  وورد إٔه 

)افِٓم إين أشٖفك توؾٔق أهل اهلدى وأظامل  ؾَٔول
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أهل افَٔغ ومْاصحة أهل افتوبة وظزم أهل افهز 

وجد أهل اخلنٔة وضِب أهل افرؽْة وتًْد أهل 

فًِم حتى أخاؾك افِٓم إين افورع وظرؾان أهل ا

أشٖفك خماؾة حتجزين ظن مًاصٔك حتى أظّل 

بىاظتك وظّاًل أشتحق به رَاك حتى إٔاصحك دم 

وخوؾًا مْك حتى أخِص فك دم افْهٔحة  افتوبة

وحًْا فك حتى أتوـل ظِٔك دم األمور ـِٓا وحّن 

 افين بك، شْحان خافق افْور ربْا أمتم فْا ٕورٕا 

دير برمحتك يا أرحم ؿ رءل واؽٍر فْا إٕك ظذ ـ

 .افرامحغ(

شتٌٍار ذـر واال/ ) ومْٓا ( ؿراءة افَرآن واف3

شتٌٍارات ادٖثورة شٔد وؾوائِٓا منٓورة ومن اال

 روى افْخاري دم صحٔحه شتٌٍار وهو ظذ مااال

)افِٓم إٔت ريب ال إفه إال إٔت خَِتْي وإٔا ظْدك 

وإٔا ظذ ظٓدك ووظدك ما اشتىًت أظوذ بك من 

وأبوء بذْٕي  ك ظعَّ ّتذ ما صًْت أبوء فك بًْ

 ؾٕ٘ه ال يٌٍر افذٕوب إال إٔت( .يل  ؾاؽٍر
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حٔاؤها أيوًا بافدظاء إل / ) ومْٓا ( افدظاء وحيه4

هو مخ افًْادة ومْٓط االشتجابة ؿال تًاػ افذي 

ادظوين أشتجب فُم   وإذا شٖفك ظْادي ظْي

ديت ظن ظْاافذين يّتُزون إن   ؾ٘ين ؿريب 

أي صاؽرين وؿال  شٔدخِون جْٓم داخرين 

افّدي: مًْى ظْاديت دظائي ألن افدظاء ٕوع من 

)أؾول افًْادة  افًْادة بل هو أؾول إٔواظٓا ؿال 

افدظاء( وؿد توظد ظذ االشتُْار ظْه ألن ذفك ظادة 

 ادسؾغ ادٌؾغ وادٗمن يتِع إػ اهلل تًاػ

أـّل دم باب  ءروخيوع إفٔه دم ـل تَِْاته وال 

 اخلووع وافًْادة من افدظاء.

 يوأـِّه ما ـان بِّان احلال وادَال َٕل ظن افْوو

إٔه ؿٔل فه ادع اهلل تًاػ ؾَال إن ترك افذٕوب هو 

افدظاء وافدظاء بافِّان ترمجة ظن ضِب افْاضن وإٕه 

ة ؾّن ترك إٕام يهح فهحة افتوجه وترك ادخافٍ

وهو  الشتًدادِّان اافذٕوب ؾَد شٖل احلق ب

افدظاء افذي يِزمه اإلجابة ومن ال يسـٓا ؾِٔس 
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بّائل وإن دظاه شْحإه أفف مرة هذا وأؾوِه ما 

أو ظن بًـض افهاحلغ  ـان باألدظٔة ادٖثورة ظْه 

ومْه )افِٓم إٕك ظٍو ـريم حتب افًٍو ؾاظف ظْا 

افِٓم إين أشٖفك افًٍو وافًاؾٔة وادًاؾاة افدائّة دم 

حغ أهْط  خرة( ومْه دظاء آدم افدٕٔا واآل

)افِٓم إٕك تًِم ٍي وظالٕٔتي باألرض وهو 

ِم ؾاؿْل مًذريت وتًِم حاجتي ؾٖظىْي شٗيل ، وتً

ؾٕ٘ه ال يٌٍر افذٕوب ما ظْدي ؾاؽٍر يل ذٕويب ـِٓا 

إال إٔت افِٓم إين أشٖفك إيامًٕا يْاذ ؿِْي  وئَْاً 

يل  صادؿًا حتى أظِم إٔه ال يهْْٔي إال ما ـتب

ورَْي بَوائك( ؾٖوحى اهلل إفٔه )يا آدم إٕك 

ؾاشتجْت فك وفن يدظوين به أحد  ءدظوتْي بدظا

من ذريتك إال اشتجْت فه وؽٍرت فه ذٕوبه 

وؾرجت مهه وؽّه واجترت فه من وراء جتارة ـل 

تاجر وأتته افدٕٔا وهي راؽّة وإن ـان ال يريدها( 

 رواه اإلمام أمحد ظن أيب هريرة.



57 

 

 عاء ليلة النصف من شعبانثامنا  / د
 

ؿال صٔخْا افّٔد حمّد ظِوي مل يثْت ظن رشول اهلل 

  دظاء مًغ خاص بِِٔة افْهف من صًْان

وـذفك مل تثْت صالة مًْٔة خاصة بِِٔة افْهف من 

صًْان وإٕام جاء افسؽٔب ب٘حٔائٓا مىًَِا بٖي إٔواع 

افدظاء وافًْادة دون تًٔغ ؾّن ؿرأ ودظا وصذ 

ّل ما تٌٔ فه من إٔواع افًْادة ؾَد وتهدق وظ

 أحٔاها وٕال افثواب ظذ ذفك إن صاء اهلل.

وؿد ورد دم حديث افّٔدة ظائنة دظاء دم ؿهة 

ؾوَع  ضويِة تَول ؾٔٓا )دخل ظعَّ رشول اهلل 

ظْه ثوبٔه ثم مل يّتتم أن ؿام ؾِّْٓام ؾٖخذتْي ؽرة 

صديدة طْْت إٔه أتى بًض صوحيْايت ؾخرجت 

بافَْٔع بَٔع افٌرؿد يّتٌٍر فِّٗمْغ ؾٖدرـته 

بٖيب وأمي إٔت دم حاجة  1وادٗمْات وافنٓداء ؾَِت

ؾإكؾت ؾدخِت  ربك وإٔا دم حاجة افدٕٔا
                                                 

 أي ؿِت دم ٍٕز. -1
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ؾَال :  حجريت ويل ٍٕس ظال وحلَْي رشول اهلل 

ما هذا افٍْس يا ظائنة؟ ؾَِت بٖيب وأمي أتٔتْي 

ؾوًَت ظْك ثوبٔك ثم مل تّتتم أن ؿّت ؾِّْتٓام 

خذتْي ؽرة صديدة طْْت إٔك تٖيت صوحيْايت ؾٖ

حتى رأيتك بافَْٔع تهْع ما تهْع ؾَال يا ظائنة 

أـْت ختاؾغ أن حئف اهلل ظِٔك ورشوفه؟ أتاين 

ؾَال هذه فِٔة افْهف من صًْان وهلل  جزيل 

ؾٔٓا ظتَاء من افْار بًدد صًور ؽْم ـِب ال يْير 

 مّْل وال  إػاهلل ؾٔٓا إػ مؼك وال إػ مناحن وال

ثم وَع ؿافت  وال إػ مدمن مخرإػ ظاق فوافديه 

تٖذٕغ يل دم ؿٔام هذه أيا ظائنة ظْه ثوبٔه ، ؾَال يل 

افِِٔة؟ ؿِت ًٕم بٖيب وأمي ؾَام ؾّجد فٔاًل ضويالً 

حتى طْْت إٔه ؿْض ؾَّت أفتّّه ووًَت يدي 

ظذ باضن ؿدمٔه ؾتحرك ؾٍرحت وشًّته يَول دم 

ن ظَابك وأظوذ برَاك من شجوده أظوذ بًٍوك م

شخىك وأظوذ بك مْك جل وجٓك ال أحل ثْاء 

ؾِام أصْح ذـرهتن  ظِٔك إٔت ـام أثْٔت ظذ ٍّٕك
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ؾَال تًِّٔٓن َِت ًٕم ؾ يا ظائنة تًِّٔٓن فه ؾَال

أن ظِّْٔٓن وأمرين  وظِّٔٓن ؾ٘ن جزيل 

 أرددهن دم افّجود( ؿال دم افسؽٔب رواه افَْٔٓي.

ـإت فِٔة افْهف من صًْان فت )ودم رواية ظْٓا ؿا

ظْدي ؾِام ـان دم جوف  وـان رشول اهلل فِٔتي 

 ؾٖخذين ما يٖخذ افّْاء من افٌرةافِٔل ؾَدته 

ؾتًٍِت بّرضى ؾىِْته دم حجر ّٕائه ؾِم أجده 

ؾإكؾت إػ حجريت ؾ٘ذا إٔا به ـافثوب افّاؿط 

 يشجد فك خٔايل وشواد وهو يَول دم شجوده

ٓذه يدي وما جْٔت هبا ظذ ٍٕز وآمن بك ؾٗادي ؾ

يا ظئم يرجى فُل ظئم يا ظئم اؽٍر افذٕب 

افًئم شجد وجٓي فِذي خَِه وصق شًّه 

أظوذ  وبكه ثم رؾع رأشه ثم ظاد شاجدًا ؾَال

وأظوذ بًٍوك من ظَابك برَاك من شخىك 

وأظوذ بك مْك إٔت ـام أثْٔت ظذ ٍّٕك أؿول ـام 

ساب فّٔدي وحق ؿال أخي داود أظٍر وجٓي دم اف

فه أن يّجد ثم رؾع رأشه ؾَال افِٓم ارزؿْي ؿِْاً 
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تًَٔا من افؼك َٕٔا ال حاؾٔا وال صَٔا ثم إكف 

ؾدخل مًي دم اخلِّٔة ويل ٍٕس ظال ؾَال ما هذا 

ؾٖخزته ؾىٍق يّّح بٔده ظذ افٍْس يا محراء؟ 

ويَول ويح هاتغ افرـْتغ ما فَٔتا دم هذه  يرـْت

ِٔة افْهف من صًْان يْزل اهلل ؾٔٓا إػ افِِٔة هذه ف

افّامء افدٕٔا ؾٌٍٔر فًْاده إال ادؼك وادناحن( 

 وهذان احلديثان ًٍَٔان.

وظن افّٔدة ظائنة ريض اهلل ظْٓا ؿافت )ؿام رشول 

من افِٔل ؾهذ ؾٖضال افّجود حتى طْْت  اهلل 

إٔه ؿْض ؾِام رأيت ذفك ؿّت حتى حرـت إهبامه 

ته يَول دم شجوده أظوذ ؾتحرك ؾرجًت ؾًّّ

بًـٍوك من ظَابك وأظوذ برَاك من شخىك 

 أحل ثْاء ظِٔك إٔت ـام وأظوذ بك مْك إفٔك ال

شه من افّجود وؾرغ ظذ ٍّٕك ؾِام رؾع رأأثْٔت 

يا ظائنة أو يا محراء أطْْت أن افْْي من صالته ؿال 

  رشول اهلل  ال واهلل ياؿد خاس بك؟ ؿِت

فىول شجودك  ؾَال  وفُْي طْْت إٔك ؿْوت..
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أتدرين أي فِٔة هذه؟ ؿِت اهلل ورشوفه أظِم ؿال 

جل يىِع و هذه فِٔة افْهف من صًْان إن اهلل ظز

ظذ ظْاده دم فِٔة افْهف من صًْان ؾٌٍٔر 

فِّّتٌٍرين ويرحم ادّسمحغ ويٗخر أهل احلَد 

ابن احلارث رواه افَْٔٓي من ضريق افًالء ـام هم( 

جٔد يًْي أن افًالء مل يّّع ظْٓا وؿال هذا مرشل 

 من ظائنة واهلل شْحإه أظِم.

يَال خاس به: إذا ؽدره ومل يوؾه حَه ومًْى 

احلديث أطْْت إْٔي ؽدرت بك وذهْت دم فِٔتك 

 . 1ؽرك وهو باخلاء ادًجّة وافّغ ادِّٓة  إػ
 

                                                 

 . 52صـ 2افسؽٔب وافسهٔب فِّْذري ج -1
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 دعاء مشهور ومجرب
 

وؿد جرت افًادة بَراءة هذا افدظاء مع ترتٔب شورة 

)بّم اهلل افرمحن افرحٔم وصذ اهلل ظذ  ويس وه

شٔدٕا حمّد وظذ آفه وصحْه وشِم افِٓم يا ذا ادن 

وال يّن ظِٔه يا ذا اجلالل واإلـرام يا ذا افىول 

واإلًٕام ال إفه إال إٔت طٓر افالجئغ وجار 

ادّتجرين ومٖمن اخلائٍغ افِٓم إن ـْت ـتْتْي 

أو مىرودًا أو  ظْدك دم أم افُتاب صًَٔا أو حمروماً 

مَسًا ظعَّ دم افرزق ؾامح افِٓم بٍوِك صَاويت 

وحرماين وضردي وإؿتار رزؿي وأثْتْي ظْدك دم أم 

افُتاب شًٔدًا مرزوؿًا موؾًَا فِخرات ؾٕ٘ك ؿِت 

وؿوفك احلق دم ـتابك ادْزل ظذ فّان ْٕٔك ادرشل 

  يّحو اهلل ما يناء ويثْت وظْده أم افُتاب
1 

دم فِٔة افْهف من صٓر صًْان ع األظيم إهلي بافتج

ادُرم افتي يٍرق ؾٔٓا ـل أمر حُٔم ويزم أشٖفك 
                                                 

 . 39شورة افرظد آية  -1



63 

 

ِم وما ال ًِٕم وما أن تُنف ظْا من افْالء ما ًٕ

إٕك إٔت األظز األـرم وصذ اهلل تًاػ إٔت به أظِم 

 .ظذ شٔدٕا حمّد وظذ آفه وصحْه وشِم( 
 

ـتْتْي : وؿوفه دم هذا افدظاء )افِٓم إن ـْت ؿِت

ظْدك ... إفخ( هذا هو افهواب ظْد افتحَٔق 

ـثر من افُتب ادنٓورة وادتداوفة  ودموادراجًة 

زيادة فٍظ )دم أم افُتاب( وهو ؽِط وفًِه حتريف 

 من افّْاخ وذفك ألن ما دم أم افُتاب ال يَْل ادحو 

يّحو اهلل ما يناء  وال اإلثْات ـام ؿال تًاػ 

وؿد ظرَت هذا األمر  ب أم افُتاويثْت وظْده 

ظذ مجِة من مناخيْا من أئّة احلديث وافٍَه ؾثْتْي 

 ظِٔه.

افدظاء ظن ابن مًّود ، وؿد وردت مجل من هذا 

وابن أيب افدٕٔا دم  ابن أيب صْٔة دم ادهْفؾَد أخرج 

ظْه ؿال: ما دظا ظْد ؿط هبذه افدظوات إال افدظاء 

يّن ظِٔه يا ذا يا ذا ادن وال )وشع اهلل فه دم مًٔنته 
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ت طٓر يا ذا افىول ال إفه إال إٔاجلالل واإلـرام 

ومٖمن اخلائٍغ إن ـْت افالجئغ وجار ادّتجرين 

ظْي اشم ي ظْدك دم أم افُتاب صًَٔا ؾامح ـتْتْ

افنَاء وأثْتْي شًٔدًا وإن ـْت ـتْتْي ظْدك 

حمرومًا مَسًا ظعَّ رزؿي ؾامح حرماين ويٌ رزؿي 

شًٔدًا موؾًَا ؾٕ٘ك تَول دم ـتابك وأثْتْي ظْدك 

يّحو اهلل ما يناء ويثْت وظْده أم  افذي إٔزفـت 

 .افُتاب
 

 دعاـء الحداد 
ابن صٔخ اإلشالم وؿد مجع اإلمام احلْٔب حّن 

بن ظِوي احلداد هذا افدظاء ادْارك احلْٔب ظْداهلل 

 وهو:

افِٓم يا ذا ادن وال يّن  )بّم اهلل افرمحن افرحٔم

يا ذا افىول واإلًٕام ال ذا اجلالل واإلـرام  ظِٔك يا

وجار ادّتجرين ومٖمن  إفه إال إٔت طٓر افالجئغ

 افِٓم إن ـْت ـتْتْي ظْدك صًَٔا أو، اخلائٍغ
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حمرومًا أو مَسًا ظعَّ دم افرزق ؾامح صَاويت وحرماين 

وتَتر رزؿي وأثْتْي ظْدك شًٔدًا مرزوؿًا وموؾًَا 

فك احلق دم ـتابك ادْزل فِخرات ؾٕ٘ك ؿِت وؿو

يّحو اهلل ما يناء ويثْت وظْده  ظذ ْٕٔك ادرشل 

إهلي بافتجع األظيم ( 39شورة افرظد آية ) أم افُتاب

دم فِٔة افْهف من صًْان ادُرم افتي يٍرق ؾٔٓا ـل 

أمر حُٔم ويزم اـنف ظْي من افْالء ما أظِم 

م واؽٍر يل ما إٔت به أظِم افِٓم اجًِْي من أظي

ه دم هذه افِِٔة ؿّّت رءظْادك حيًا وٕهًْٔا دم ـل 

أو رمحة تْؼها أو رزق تّْىه أو من ٕور هتدي به 

 ؾول تَّّه ظذ ظْادك ادٗمْغ يا اهلل ال إفه إال إٔت

من افؼك بريًا ال ـاؾرًا وال افِٓم هب يل ؿًِْا ًَٕٔا 

افِٓم امأل ؿِْي  وؿًِْا شِٔاًم خاصًًا َارظاً  صَٔاً 

وحمْتك  وـامفك ومجافك مناهدتك وإٔوار كبْور

 وؿدرتك وظِّك يا أرحم افرامحغ وظهّتك

وصذ اهلل تًاػ ظذ شٔدٕا حمّد وظذ آفه وصحْه 

 وشِم(.
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هذا أؿِه وأـِّه )إهلي تًّرض إفٔك دم هذه افِِٔة 

ادتًرَون وؿهدك وأّمل مًروؾك وؾوِك 

افىافْون ورؽب إػ جودك وـرمك افراؽْون وفك 

ذه افِِٔة ٍٕحات وظىايا وجوائز ومواهب دم ه

وهْات متن هبا ظذ من تناء من ظْادك وختص هبا 

من أحْْته من خَِك ومتْع وحترم من مل تّْق فه 

افًْاية مْك ؾٖشٖفك يا اهلل بٖحب األشامء إفٔك 

وأـرم األْٕٔاء ظِٔك أن جتًِْي ممن شَْت فه مْك 

 افًْاية واجًِْي من أوؾر ظْادك وأجزل خَِك

حيًا وٕهًْٔا وؿّاًم وهْة وظىٔة دم ـل خر تَّّه 

دم هذه افِِٔة أو ؾٔام بًدها من ٕور هتدي به أو رمحة 

 تْؼها أو رزق تّْىه أو رض تُنٍه أو ذٕب تٌٍره

أو صدة تدؾًٓا أو ؾتْة تكؾٓا أو بالء ترؾًه أو 

مًاؾاة متن هبا أو ظدو تٍُٔه ؾاـٍْي ـل ذ ووؾَْي 

ق وارزؿْي افًاؾٔة وافزـة افِٓم دُارم األخال

وافًّة دم األرزاق وشِّْي من افرجز وافؼك 

وافٍْاق افِٓم إن فك ّٕامت فىف إذا هْت ظذ 



67 

 

مريض ؽٍِة صٍته وإن فك ٍٕحات ظىف إذا 

توجٓت إػ أشر هوى أضَِته وإن فك ظْايات إذا 

الحيت ؽريًَا دم بحر َالفة إَٔذته وإن فك 

ًدته وإن فك شًادات إذا أخذت بٔد صَي أش

فىائف ـرم إذا َاؿت احلِٔة دذٕب وشًته وإن فك 

ؾوائل وًٕاًم إذا حتوفت إػ ؾاشد أصِحته وإن فك 

ٕيرات رمحة إذا ٕيرت هبا إػ ؽاؾل أيَيته ؾٓب يل 

افِٓم من فىٍك اخلٍي ّّٕة تنٍي مرض ؽٍِتي 

وإٍحْي من ظىٍك افودم ٍٕحة ضْٔة تىِق هبا 

واحٍيْي بًغ  يواحليْ أٍي من وثاق صٓويت

ذين هبا وتْجْٔي هبا من بحر َظْايتك مالحية تْ

افوالفة وآتْي من فدٕك رمحة دم افدٕٔا واآلخرة 

تْدفْي هبا شًادة من صَاوة واشّع دظائي وظجل 

إجابتي واؿض حاجتي وظاؾْي وهب يل من ـرمك 

وجودك افواشع ما ترزؿْي به اإلٕابة إفٔك مع صدق 

ِْي فَرع بابك فِدظاء يا افِجاء وؿْول افدظاء وأه

جواد حتى يتهل ؿِْي بام ظْدك و تٌِْْي هبا إػ 
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ؿهدك يا خر مَهود و أـرم مًْود أبتٓل أتِع 

 ًٖ إفٔك دم ضِب مًوٕتك وأختذك يا إهلي مٍزظًا ومِج

أرؾع إفٔك حاجتي و مىافْي وصُواي وأبدي إفٔك 

رضي وأؾوض إفٔك أمري ومْاجايت وأظتّد ظِٔك 

 ي وحااليت.دم مجٔع أمور

افِٓم إن هذه افِِٔة خِق من خَِك ؾال تِْْي ؾٔٓا 

وال بًدها بّوء وال مُروه وال تَدر ظّع ؾٔٓا 

زفة تثْت ظع ؾٔٓا ذًْٕا وال تِْْي ؾٔٓا إال  مًهٔة وال

بافتي هي أحّن وال تزين يل جراءة ظذ حمارمك وال 

ترـًا فىاظتك وال اشتخٍاؾًا بحَك وال صُاًّ دم 

شٖفك افِٓم ٕيرة من ٕيراتك ورمحة من رزؿك ، ؾٖ

رمحاتك وظىٔة من ظىاياتك افِىٍٔة وارزؿْي من 

ؾوِك واـٍْي ذ خَِك احٍظ ظّع دين اإلشالم 

وإير إفْٔا بًْٔك افتي ال تْام وآتْا دم افدٕٔا حّْة 

إهلي ( ثالثاً )ودم اآلخرة حّْة وؿْا ظذاب افْار 

افنٓر بافتجع األظيم دم فِٔة افْهف من صًْان 

األـرم افتي يٍرق ؾٔٓا ـل أمر حُٔم ويزم اـنف 
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ظْا من افْالء ما ًِٕم وماال ًِٕم واؽٍر فْا ما إٔت به 

من خر ما تًِم افِٓم إين أشٖفك  (ثالثاً )أظِم 

 وأظوذ بك من ذ ما تًِم وأشتٌٍرك من ـل 

ما تًِم إٕك إٔت ظالم افٌٔوب افِٓم إين أشٖفك من 

ِم افِٓم إن افًِم ظْدك وهو خر ما تًِم وما ال أظ

ظْا حمجوب وال ًِٕم أمرًا ٕختاره ألٍّْٕا وؿد 

ؾوَْا إفٔك أمورٕا ورؾًْا إفٔك حاجاتْا ورجوٕاك 

فٍاؿاتْا وؾَرٕا ؾٖرصدٕا يا اهلل وثْتْا ووؾَْا إػ أحب 

األمور إفٔك وأمحدها فديك ؾٕ٘ك حتُم بام تناء 

ل ؿدير وال حو رءوتًٍل ما تريد وإٔت ظذ ـل 

وال ؿوة إال باهلل افًع افًئم شْحان ربك رب افًزة 

هلل رب  ظام يهٍون وشالم ظذ ادرشِغ واحلّد

افًادغ وصذ اهلل تًاػ ظذ شٔدٕا حمّد وظذ آفه 

 .وصحْه وشِم ( إتٓى دظاء صًْان
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تاسعا  / حول ما يفعـله الناس من قراءة يس 
 ثـلاثاـ  

 
فْاس اظتادوا فِٔة اظِم يرمحْي ويرمحك اهلل أن ا

افْهف من صًْان ؿراءة شورة يس ثالثًا مرة بْٔة 

ضول افًّر مع افتوؾٔق فِىاظة افثإٔة بْٔة احلٍظ من 

افًاهات واآلؾات وشًة افرزق افثافثة فٌْى افَِب 

 امتة وهذا افًٍل إُٔره بًض افْاسوحّن اخل

واحلق إٔه ال مإع أبدًا من ذفك ؾّن ؿرأ شورة يس 

ر أو ن افَرآن هلل تًاػ ضافًْا افزـة دم افًّأو ؽرها م

دم افهحة ؾال حرج ظِٔه افزـة دم ادال أو افزـة 

وؿد شِك شْٔل اخلر بؼط أن ال يًتَد مؼوظٔة 

 رءذفك بخهوصه ألٕه مل يرد دم ختهٔص ذفك 

ؽاية ما دم  رءوال دم تًٔغ تِك افِِٔة هبذا افًّل 

أن من ؿرأ افَرآن األمر أن دالئل افؼع دفت ظذ 

ـِه أو بًوه هلل تًاػ خافهًا فه مع ضِب ؿواء 

حوائجه وحتَٔق مىافْه وتٍريج مهه وـنف ـربه 
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وصٍاء مرَه وؿواء ديْه ال حرج ظِٔه دم ذفك 

ويَدم بغ يدي  رءوـون اإلّٕان شٖل اهلل ـل 

هو إال  ما ذفك شورة يـس أو افهالة ظذ افْْي 

فهاحلة وبافَرآن افُريم من باب افتوشل باألظامل ا

 وذفك متٍق ظذ مؼوظٔته.

وؿد جاء دم األحاديث افؼيٍة احلث ظذ ؿراءة مجِة 

من اآليات وافّور وذفك حلهول أؽراض خاصة 

ومىافب مًْٔة وبِوغ مَاصد دٕٔوية صخهٔة 

 فَِارئ ومن صواهد ذفك:

( ؿراءة آخر شورة افَْرة فِتحهن وافٍُاية 1

)من  ؿال: ؿال افْْي  واحلٍظ ظن أيب مًّود 

( رواه ؿرأ باآليتغ من آخر شورة افَْرة دم فِٔة ـٍتاه

 .افْخاري

مرؾوظًا )إذا أويت إػ ؾراصك  ظن أيب هريرة 

 حاؾظ وال ؾاؿرأ آية افُرد فن يزال مًك من اهلل

 .رواه افْخاري (يَربك صٔىان حتى تهْح
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)إن  : ؿال رشول اهلل ؿال وظن شٓل بن شًد 

فَْرة من شْاما وإن شْام افَرآن شورة ا ءرفُل 

مل يدخل افنٔىان بٔته ثالث فٔال ؿرأها دم بٔته فٔاًل 

ومن ؿرأها هنارًا مل يدخل افنٔىان ثالثة أيام( رواه 

 ابن حْان دم صحٔحه.

( ؿراءة بًض اآليات فِحٍظ من ؾتْة افدجال ظن 2

ؿال )من حٍظ ظؼ  أن افْْي  أيب افدرداء 

افُٓف ظهم من افدجال( رواه  آيات من شورة

مِّم وأبو داود وافّْائي وظْدمها )ظهم من ؾتْة 

افدجال( وهو ـذفك دم بًض ّٕخ مِّم ودم رواية 

 دِّم وأيب داود )من آخر شورة افُٓف(.

ظن  ( برـة شورة يس ظذ ادٔت وفىِب احلاجة3

)ؿِب  ؿال أن رشول اهلل  مًَل بن يّار 

وافدار اآلخرة يريد اهلل  ال يَرأها رجلافَرآن يس 

  اؿرؤوها ظذ موتاـم( رواه أمحدإال ؽٍر اهلل فه 

واحلاـم  ماجهوابن وأبو داود وافّْائي وافٍِظ فه 

 وصححه.
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) إن فُل صٔئ  : ؿال رشول اهلل ؿال وظن إٔس 

ـتب اهلل بَراءهتا ؿِْا وؿِب افَرآن يس ومن ؿرأها 

دون يس ظؼ مرات( زاد دم افرواية ؿراءة افَرآن 

 .حديث ؽريبرواه افسمذي وؿال 

فَز وروي ظن ( شورة تْارك فِْجاة من ظذاب ا4

 رضب بًض ابن ظْاس ريض اهلل ظْٓام ؿال

ال حيّب إٔه  خْاءه ظذ ؿز وهو أصحاب افْْي 

ى ؿز ؾ٘ذا ؿز إّٕان يَرأ شورة ادِك حتى ختّٓا ؾٖت

 ؾَال يا رشول اهلل .. رضبت خْائي ظذ ؿز افْْي 

وإٔا ال أحّب إٔه ؿز ؾ٘ذا ؿز إّٕان يَرأ شورة 

)هي ادإًة هي  ادِك حتى ختّٓا ،ؾَال افْْي 

ادْجٔة تْجٔه من ظذاب افَز( رواه افسمذي وؿال 

  .حديث ؽريب

( شورة افواؿًة فِحٍظ من افٍَر ظن أيب ؾاضّة أن 5

ما  ظاد ابن مًّود دم مرَه ؾَال ظثامن بن ظٍان 

 ؟ ؿال رمحة ريبٕويب ؿال ؾام تنتٓيتنتُي؟ ؿال ذ

 ؿال ٕدظو فك افىْٔب؟ ؿال افىْٔب أمرَْي ؿال 
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أال آمر فك بًىائك؟ ؿال ما مًْتْٔه ؿْل افٔوم ؾال 

إين ؿد  حاجة يل ؾٔه ؿال تدظه ألهِك وظٔافك ؿال

مل يٍتَروا شًّت رشول اهلل ظِّتٓم صٔئًا إذا ؿافوه 

 ر( رواه )من ؿرأ افواؿًة ـل فِٔة مل يٍتَ يَول

 افَْٔٓي وهومن افنواهد.

 يَول وظن ابن مًّود ؿال شًّت رشول اهلل 

)من ؿرأ شورة افواؿًة دم ـل فِٔة مل تهْه ؾاؿة( رواه 

 افَْٔٓي وإشْاده ًَٔف فُْه يًّل به دم افٍوائل.

ودم رواية أخرى ظن ابن مًّود من ؿرأ دم ـل فِٔة 

 إذا وؿًت افواؿًة
اها ـِٓا مل تهْه ؾاؿة أبدا( رو 1

 افَْٔٓي دم افنًب.
 

                                                 

  1شورة افواؿًة آية  -1
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  أخيرا  الذنوب التي تمنع المغفرة
ويتًغ ظذ ادِّم أن  يؿال صٔخْا افّٔد حمّد ظـِو

جيتْب افذٕوب افتي متْع من ادٌٍرة وؿْول افدظاء دم 

تِك افِِٔة وؿد روي أهنا افؼك وؿتل افٍْس وافزٕا 

وهذه افثالثة أظيم افذٕوب ظْد اهلل ـام دم حديث 

أي  ن مًّود ادتٍق ظذ صحته إٔه شٖل افْْي اب

افذٕب أظيم؟ ؿال )أن جتًل هلل ٕدًا وهو خَِك( 

ل وفدك خنٔة أن يىًم ؿال ثم أي؟ ؿال )أن تَت

ثم أي؟ ؿال )أن تزاين حِِٔة جارك( مًك( ؿال 

وافذين ال يدظون مع  ؾٖٕزل اهلل تًاػ تهديق ذفك 

حرم اهلل إال اهلل إهلًا آخر وال يَتِون افٍْس افتي 

 .رواه مِّم 1اآلية باحلق وال يزٕون 

( هي باحلاء ادِّٓة أن تزاين حِِٔة جارك) وؿوفـه 

ه وؿٔل شّٔت بذفك فُوهنا حتل فوهي زوجته 

فُوهنا حتل مًه ومًْى تزاين أي تزين هبا برَاها 
                                                 

 . 68شورة افٍرؿان آية  -1
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وذفك يتوّن افزٕا وإؾّادها ظذ زوجٓا واشتامفة 

هو مع امرأة اجلار ؿِْٓا إػ افزاين وذفك أؾحش و

أصد ؿْحًا وأظيم جرمًا ألن اجلار يتوؿع من جاره 

افذب ظْه وظن حريّه ويٖمن بوائَه ويىّئن إفٔه 

وؿد أمر ب٘ـرامه واإلحّان إفٔه ؾ٘ذا ؿابل هذا ـِه 

بافزٕا بامرأته وإؾّادها ظِٔه مع متُْه مْٓا ظذ وجه 

 ال يتُّن ؽره مْه ـان دم ؽاية من افَْح.

وال تَتِوا افٍْس افتي  ْحـإـه وتًاػ وؿـوفـه ش

 تَتِوا افٍْس افتي مًْاه أي ال 1إال باحلـق حرم اهلل 

 .2دم األصل إال حمَغ دم أصِٓاهي مًهومة 

ومن افذٕوب ادإًة من ادٌٍرة أيوًا افنحْاء وهي 

وذفك  حَد ادِّم ظذ أخٔه بٌوًا فه هلوى ٍّٕه

ٌٍرة وافرمحة ؿات اددم أـثر أويّْع أيوًا من ادٌٍرة 

 مرؾوظاً  ظن أيب هريرة ـام دم صحٔح مِّم 

                                                 

 151شورة األًٕام آية  -٤

 81صـ2ٔح مِّم جذح افْووي ظذ صح 2-
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)تٍتح أبواب اجلْة يوم االثْغ واخلّٔس ؾٌٍٔر فُل 

ظْد ال يؼك باهلل صٔئًا إال رجاًل ـإت بْٔه وبغ 

 .إيروا هذين حتى يهىِحا(أخٔه صحْاء ؾَال 

واحلق أن هذه افذٕوب جيب االبتًاد ظْٓا واالحساز 

وؿت دم صًْان ودم ؽر صًْان ـام جاء  مْٓا دم ـل

دم األحاديث افثابتة دم ذفك وفُن يتٖـد ذفك 

افتحذير دم األزمْة ادْارـة افٍاَِة ـنٓر رموان 

واألصٓر احلرم وهذه افِٔايل ادْارـة وؿد تَدم ذـر 

 األحاديث افتي تْص ظذ أن ادؼكبًض 

وادناحن وؿاضع افرحم وافًاق فوافديه وادّْل 

اره ومدمن اخلّر واحلّود واحلَود وافّاحر إز

 وافزاين حمرومون من برـة هذه افِِٔة .

فذفك يٌْْي فإلّٕان أن يّتنًر ظيّة وحرمة هذه 

افِِٔة يرى ؾول اهلل ؾٔٓا بًغ افتَدير واالحسام 

واألدب وافنُر وهذا يَتيض مْه أن يتّّك 

بادًروف واإلحّان دم افًّل وأن يْتًد ظن ادُْر 

حلرام دم ـل أوؿاته فئال يُون ؿِٔل احلٔاء دم وا
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مًامِته هلل وأن يّٖل اهلل شْحإه وتًاػ فٍّْه 

افتوؾٔق واهلداية إػ أؿوم افىريق وهذا هو صٖن 

افُريم بخالف افِئٔم ؾٕ٘ه ال يزداد بافًٍو وادّاحمة 

 إال متردًا وإظراًَا وؽًٍِة واشتٓتارًا أما افُريم ؾٕ٘ه 

اًء وخجاًل وأشًٍا وٕدمًا ـام ؿال ال يزداد إال حٔ

 افناظر:
 

 إذا إٔت أـرمت افُريم مُِته

 وإن إٔت أـرمت افِئٔم متردا

 

 خراً آخر ما تٌٔ فٍَِر مجًه واحلّد هلل أوالً وآوهذا 

 

 

وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم
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